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17.2.2016 A8-0017/1 

Módosítás  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler and others 

 

Jelentés A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Az egységes piac irányítása a 2016. évi európai szemeszterben 

2015/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Amendment 

24. hangsúlyozza, hogy a magánszektor a 

fenntartható növekedés és 

munkahelyteremtés kulcsfontosságú 

mozgatórugója; rámutat, hogy egyes 

nemzeti szabályok és gyakorlatok, a 

kölcsönös elismerés elvének nem 

megfelelő végrehajtása mellett fölösleges 

és káros akadályokhoz és terhekhez 

vezethetnek a vállalkozások számára; 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy gondoskodjanak a kölcsönös 

elismerési elv helyes alkalmazásáról és 

jobb érvényesítéséről, valamint a 

költséghatékony vitarendezési 

eszközökről; 

24. hangsúlyozza, hogy a magánszektor a 

fenntartható növekedés és 

munkahelyteremtés kulcsfontosságú 

mozgatórugója; rámutat, hogy az egységes 

piac szabályainak és elveinek nem 

megfelelő és nem egységes átvétele 

fölösleges és káros akadályokhoz és 

terhekhez vezethet a vállalkozások és a 

fogyasztók számára;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/2 

Módosítás  2 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler and others 

 

Jelentés A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Az egységes piac irányítása a 2016. évi európai szemeszterben 

2015/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. rávilágít arra, hogy az induló 

vállalkozások és a kkv-k felemelkedésének 

jobb feltételei aktívabb innovációhoz és 

munkahelyteremtéshez vezethetnek, és 

serkenthetik a fenntartható növekedést; 

emlékeztet arra, hogy számos – többek 

között bürokratikus jellegű – akadály még 

mindig gátolja a kkv-k fejlődését, mind 

nemzeti, mind nemzetközi szinten; 

szorgalmazza a hazai és a nemzetközi 

növekedést gátló akadályok azonosítását és 

felszámolását; 

27. rávilágít arra, hogy az induló 

vállalkozások és a kkv-k felemelkedésének 

jobb feltételei aktívabb innovációhoz és 

munkahelyteremtéshez vezethetnek, és 

serkenthetik a fenntartható növekedést; 

emlékeztet arra, hogy számos – többek 

között bürokratikus jellegű – akadály még 

mindig gátolja a kkv-k fejlődését, mind 

nemzeti, mind nemzetközi szinten; 

szorgalmazza a hazai és a nemzetközi 

növekedést gátló, indokolatlan akadályok 

azonosítását és felszámolását; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0017/3 

Módosítás  3 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler and others 

 

Jelentés A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Az egységes piac irányítása a 2016. évi európai szemeszterben 

2015/2256(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. megjegyzi, hogy a hatékony egységes 

piaci irányítással kapcsolatos többszintű 

felelősségvállalást egyrészt a dereguláció 

eszközével, másrészt a szabályozás 

végrehajtásának általánosabb kultúrája 

révén lehetne sikeresen megvalósítani; 

többek között hozzáférhetőbb információk 

alapján a humántőke fejlesztését 

szorgalmazza, valamint az ismeretek és a 

tudatosság szintjének növelése érdekében 

megfelelő képzést kér; 

46. megjegyzi, hogy a hatékony egységes 

piaci irányítással kapcsolatos többszintű 

felelősségvállalást egyrészt a jobb 

szabályozás eszközével, másrészt a 

szabályozás végrehajtásának általánosabb 

kultúrája révén lehetne sikeresen 

megvalósítani; többek között 

hozzáférhetőbb információk alapján a 

humántőke fejlesztését szorgalmazza, 

valamint az ismeretek és a tudatosság 

szintjének növelése érdekében megfelelő 

képzést kér; 

Or. en 

 

 


